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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cristea_gol.jpg" alt="Cristian Cristea" width="430" />Golgeterul forma?iei
noastre a vorbit � direct la Digi24 Gala?i despre prima parte a campionatului ?i returul de foc
care urmeaz?.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Cristian
Cristea</strong>:<em> �Nu ne g�deam la vacan?? cu ASA T�gu Mure?. Nu cred c? se poate
interpreta a?a, dar cred c? ne-a ajuns ?i oboseala un pic, a fost ?i o presiune destul de mare pe
noi. Totul s-a jucat pe teren, dar din punctul meu de vedere noi am interpretat jocul gre?it, iar o
echip? cu juc?tori cu experien?? precum ASA te taxeaz? c�d te prinde nepreg?tit sau dac? faci
gre?eli cum am f?cut noi. Ne-am g�dit prea mult la victorie, voiam s? c�tig?m, dar am uitat c?
eram O?elul ?i suntem unde suntem � clasament. Din acest motiv am fost foarte tri?ti dup?
meciul cu ASA, pentru c? �ainte avusesem o perioad? � care echipa a crescut. Din p?cate, la
meciul cel mai important, care ne-ar fi putut da o iarn? lini?tit? ?i un moral bun pentru retur am
clacat ?i am gre?it cu to?ii. Suntem optimi?ti c? vom sc?pa de la retrogradare, pentru c? am
v?zut c? se poate, am avut 5 etape � care am scos rezultate bune cu echipe puternice din
campionat. Dac? nu aveam aceste runde bune �ainte am fi spus c? ?sta este nivelul, at�
putem, dar vom reveni optimi?ti la reunire, o s? avem tot lotul �preun? pentru preg?tire ?i cred
c? asta ne va avantaja � partea a doua a sezonului. Ne pare r?u c? le-am f?cut suporterilor
s?rb?torile mai nefericite, dar noi � 4 luni am schimbat dou? echipe ?i aici m? refer la titulari, la
primul 11. E normal s? se mai aduc? juc?tori din punctul meu de vedere. Ne lipse?te ceva s?
fim siguri c? putem c�tiga meciurile directe cu contracandidatele. �s? asta nu e problema
noastr?, e a conducerii, noi trebuie s? ne g�dim doar la cantonamente, s? ne preg?tim c� mai
bine ?i s? c�tig?m multe meciuri � retur. Dup? cum am mai zis, Florin Cernat este juc?torul
care pentru mine este ideal, un pasator care vede jocul � vitez? ?i care �i pune mingea unde
trebuie, c�d trebuie. � cele 5 meciuri f?r? �fr�gere am demonstrat c? putem fi foarte
periculo?i, am avut multe ac?iuni de gol. Nu a fost meci s? nu avem ocazii ?i cred c? asta e cel
mai important. Am reu?it s? destabiliz?m echipe importante. Din p?cate, la �ceputul
campionatului toate echipele ne-au pus probleme, eram mul?i juc?tori noi, eu nu jucasem de
mult? vreme, iar primele 4-5 jocuri au fost foarte grele. Am avut noroc c? am fost mai bine
preg?ti?i cu echipele bune ale campionatului ?i am f?cut ?i meciuri bune mai apoi. Din p?cate,
am pierdut meciurile cu contracanditatele la �ceput, dar ?sta a fost calendarul ?i nu aveam ce
face. Acum putem s? ne g�dim c? trebuia s? fie echipa asta de la �ceput, staff-ul ?sta de la
�ceput, preg?tirea fizic? bun? pe care am avut-o pe final de an, dup? cum a?i v?zut n-am mai
luat ro?ii ?i am �casat pu?ine galbene pe final. Asta e, a?a a fost s? fie, am fost �fr�?i de
contracandidate, dar am avut ?i meciuri bune cu echipe bine clasate. Ne r?m�e returul ?i �
retur trebuie s? �?elegem c? trebuie s? ne lupt?m ca la o final? la orice meci. Am avut oferte,
dar nu m? g�desc la plecare, eu m? simt foarte bine la Gala?i, m? simt foarte bine la O?elul.
Cred c? suntem � cre?tere ?i eu m? �torc la reunire pentru salvare. Sunt con?tient c? va fi
foarte greu dar trebuie s? fiu preg?tit ?i fizic ?i psihic pentru� a m? lupta pentru salvarea de la
retrogradare. Avem promisiuni c? se vor regla lucrurile ?i din punct de vedere finaciar. Sper?m
s? fie a?a.�</em></p>
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